ﭘﺮوژه ﺑﻠﻮاﺳﮑﺎی؛ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﺘﺮ ﮐﻪ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﺿﯿﺎﯾﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،دی ۱۳۹۹
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﮏ دورﺳﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺘﺮ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﻦ ﺷﺪن
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ از ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺧﻮد اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ »ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و
ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف« روﺑﻪرو ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﺎ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ »اﺣﺴﺎس ﻏﺮور« ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در
ﻫﻤﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﻮﺖ ،او ﺿﻤﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧﺎم » «Blueskyﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﺗﻮﺘﺮ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ آن ﺷﺪه و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ »اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎز ﺑﺮای

ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد و ﺗﻮﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ روی ﭘﺮوژه  Blueskyﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ

ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﺶ را دارد ﮐﻪ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻗﺪرت را در وب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ.

 Blueskyﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد »ﭘﺎﯾﺪار« ﺑﺮای وب ﺗﻌﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از

اﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻤﺘﺮی در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺻﺪاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻬﺪهدار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آزادی ﺑﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺮای
ﻇﻬﻮر ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺮاﻃﯽﮔﺮی در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد

ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 Blueskyﭼﯿﺴﺖ؟

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﻪ در آن ﺧﺒﺮی از ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﻮل ﮐﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ واﺣﺪی ﻧﺪارد و اﯾﻦ

ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﭘﻠﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮدش روی  Blueskyاﺳﺖ و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎز و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻮﺘﺮ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺎ را

ﻓﺮاﺗﺮ از راﺑﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه دﻫﺪ ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺎ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮای ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺴﺎزﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ

ﭘﻮل ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﺮو اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺗﻮﺘﺮ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﻮری ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی  Blueskyروی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﮐﺮده ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﮑﻞ

ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺤﺘﻮا را ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ و ﻫﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ﻗﺎدر ﺑﻪ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﮐﺪام اﮐﺎﻧﺖﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻟﺮ و  Gabدر ﺗﺌﻮری ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﺸﺎن روی  Blueskyﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
و از ﺛﺒﺎت و ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎزی ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد .ﻣﺤﻘﻘﺎن دﺧﯿﻞ در ﭘﺮوژه ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮔﺎمﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎدار در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر دوﻟﺘﯽ و

ﺣﻔﺎﻇﺖ از آزادی ﺑﯿﺎن ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 Blueskyاﮐﻨﻮن ﺻﺮﻓﺎ در ﻓﺎز ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺣﺪودا  ۴۰اﻟﯽ  ۵۰ﻋﻀﻮ ﻓﻌﺎل در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺮماﻓﺰار و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻏﺎﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻠﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی آﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﯿﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ آﻏﺎز ﺷﻮد.
اواﯾﻞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻋﻀﺎی  Blueskyاز ﺳﻮی ﭘﺎراگ آﮔﺮاوال ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﯽ
ﺗﻮﺘﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺮوژه دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ  Mastodonو  ActivityPubﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد.
ﺟﯽ ﮔﺮاﺑﺮ ،ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه  Happeningﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮوژهای ﺑﺎ ﺗﻮﺘﺮ
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻘﺪ ﻓﻨﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪان ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ را از ﻧﻈﺮ رد ﮐﻨﺪ.
ﺗﻮﺘﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺗﻮﺳﻌﻪ  Blueskyاﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺗﻌﻦ اﺑﻌﺎد و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺘﺮ اﻧﺪﮐﯽ
ﮐﺸﻤﮑﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﯿﺴﺘﯽ از اﻫﺪاف ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺪ ﺗﻮﺘﺮ ﻧﯿﺰ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  Blueskyﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪد ﺑﺮﻃﺮفﺳﺎزی
آنﻫﺎ ﺑﺮآﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﺪام ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ ﺑﺮ دوش ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ
ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺑﻄﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﭘﺮوژه دﺧﯿﻞ اﺳﺖ؟

در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای  ،Blueskyﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ ﺟﺰو ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ
ﮐﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ »ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی واﯾﺮال ﺷﺪن از ﺳﻮی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺤﺚﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺧﺸﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ« و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯽﺳﺎزی« ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪات آﻣﺪه ﮐﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﮑﻞ »در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن
ﻣﺤﺘﻮا و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
اﯾﻮان ﻫﻨﺸﺎو-ﭘﻼث ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﻧﻈﺮم راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺷﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﻢ -زﯾﺮا ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن ﭘﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﯾﮏ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ اﺳﺖ -راه ﺣﻞ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺎ
اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺬاقﺗﺎن ﺧﻮش ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ از آن اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ دوﺳﺘﺎنﺗﺎن اﺳﺖ« .ﻫﻨﺸﺎو-ﭘﻼث ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﻮﺘﺮ
ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﺎم Planetary
ﭘﺮداﺧﺘﻪ.
ﭘﻠﺘﻔﺮم او ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻣﻦ اﺳﮑﺎﺗﻠﺒﺎت ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ و
رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﮔﺸﺖوﮔﺬار در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا Planetary ،ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻮده ﺗﺎ از اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺷﺨﺺ ﺟﮏ دورﺳﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ذات رﻗﺎﺑﺘﯽ

اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﮐﻼی ﺗﻮﺘﺮ ﺑﻮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  Planetaryدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺰ اﺳﺘﻮن ،ﯾﮑﯽ
از ﻫﻢﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺗﻮﺘﺮ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  Future Positiveﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻫﺪاف ،ﺗﻮﺘﺮ در اﺑﺘﺪا اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﯿﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاﻓﯽ
ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺗﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺗﯿﻢ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺘﺮ ﻓﺸﺎر آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎﺑﺪ ﯾﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
 Blueskyﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت
ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ روﯾﻪای ﮐﺸﺶ دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﮔﺮوه ﮐﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ  Blueskyرا ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮدش ﺑﯿﺎورد،
ﯾﻮﺟﯿﻦ راﭼﮕﻮ ،ﺧﺎﻟﻖ  Mastodonاﺳﺖ .او ﻋﻘﯿﺪه دارد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺷﯿﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻦ
ﮐﺮدن ﺗﺮاﻣﭗ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺪﮐﯽ دﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ذات ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﮔﻮﻢ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﯾﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ،راﭼﮑﻮ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮدش را راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺗﻮﺘﺮ
در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  Blueskyداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘﺮوژه در ﺳﺎل  ۲۰۱۹از ﺳﻮی

ﺟﮏ دورس ،اﮐﺎﻧﺖ رﺳﻤﯽ  Mastadonدر ﺗﻮﺘﺮ ،ﺗﻮﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪا اﻧﺘﻘﺎدی ﭘﺴﺖ ﮐﺮد و ﻧﻮﺷﺖ» :اﯾﻦ
اﻋﻼﻣﯿﻪای راﺟﻊ ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع ﭼﺮخ از ﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ

ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ اﻧﺪروﯾﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺚ ﮐﺮد ﮐﻪ  Mastodonﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻟﻎﺗﺮﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه در

ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .راﭼﮑﻮ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽاش ،ﺑﯿﺶ از  ۲.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﮐﺎرﺑﺮ در ﻫﺰاران ﺳﺮور ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد .اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی ،اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﺗﻮﺘﺮ واﯾﺮال ﺷﺪ و

»ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار« ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮ از  Mastodonدرآوردﻧﺪ.

رﯾﺴﮏﻫﺎی ذاﺗﯽ

اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﭼﮑﻮ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽاش ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .در ﺳﺎل
 Gab ،۲۰۱۹ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺒﻮب اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎی ﺑﺎﻟﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﻤﺎم ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد را

ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ  Mastodonآورد و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽﻫﺎی ﻣﺘﻦﺑﺎز آن ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺧﻮد و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻮد را ﯾﮏﺟﺎ رواﻧﻪ  Mastodonﮐﺮد.
راﭼﮑﻮ ﻓﻮرا ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺎزه را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﮐﺮد و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻧﻮدﻫﺎی
 Mastodonاز ﻧﻮدﻫﺎی  Gabﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ
ﮐﺮد .و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺗﻼشﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺪل
ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ »داﺳﺘﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ« واﻗﻌﯽ  ،Mastodonاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ راﺳﺖﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن اﺳﺘﻮرﻫﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ )ﭘﺎرﻟﺮ(
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺖﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮس دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺟﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺎﻣﯽ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه اﻓﺘﺎد .ﻋﻠﺖ ﭘﺎﻦ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﺎرﻟﺮ از اﺳﺘﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﻮرﺷﯿﺎن ﺑﻪ
ﮐﭙﯿﺘﻮل در واﺷﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﺤﺘﻮای ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺳﺮ از اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ درآوردﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪش را در اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ
ﺷﺪه آنﻫﺎ ﺑﯿﺎﺑﺪ.
اﯾﻤﯽ ﺑﯿﻮﻧﺴﯽ ،ﻣﺤﻘﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﻘﯿﻦ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آنﻫﺎ

ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری زدهاﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ… اﮔﺮ
آنﻫﺎ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺶ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ،
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در واﻗﻊ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎزه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻓﺮاﻃﯿﺎن راﺳﺖ زودﺗﺮ از اﻓﺮادی ﮐﻪ
آنﻫﺎ را ﺑﺪ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺟﺎی ﭘﺎﯾﺸﺎن را در ﻓﻀﺎی ﻫﻤﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آنﻫﺎ اﺳﺎﺳﺎ از
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻃﺮد ﺷﺪهاﻧﺪ«.
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رواج ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ،Blueskyاﻓﺮاﻃﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ،راﻫﯽ
دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﮋوال اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻣﺴﯿﺮی
ﮐﻢدردﺳﺮﺗﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ رادﯾﮑﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاﻃﯽﻫﺎ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ و رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺑﻬﺘﺮ
دادهﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﺗﺎزه ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﭘﯿﺎمرﺳﺎن رﻣﺰﻧﮕﺎری ﺷﺪه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﻨﺎل و ﺗﻠﮕﺮام ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻗﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﻮﻧﺴﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎﯾﻞ اﻓﺮاﻃﯿﺎن راﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ ﺷﺪه ،در ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ »ﺷﺪﯾﺪا دﻟﺴﺮدﮐﻨﻨﺪه« ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮔﺮوهﻫﺎی اﻗﻠﯿﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﭘﺮوژه  Blueskyﻣﺸﺎرک دارﻧﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ را
ﺑﺴﯿﺎر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺎرﻟﺮ و ﭘﻠﺘﻔﺮمزداﯾﯽ رﺲ
ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺷﺎﻫﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﺎمداران در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ

ادﻏﺎم ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

